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1.Discovering the Archaeologists of Europe
Eind vorig jaar is het project 'Discovering the
Archaeologists of Europe 2014' (DISCO14) gestart,
een Europees project waarbij gegevens worden
verzameld en vergeleken over hoe de
archeologische arbeidsmarkt en de archeologische
beroepsgroep zijn georganiseerd. Hierbij ligt de
nadruk sterk op de gevolgen van de financiële crisis
voor de archeologie, daar waar het gaat om
werkgelegenheid en investeringen in opleidingen.
Pilsen
Op het EAA-congres in Pilsen is de projectgroep
DISCO14 bij elkaar gekomen om de voortgang van
het project te bespreken. Bijna alle 21 landen zijn
klaar met het verzamelen van data en beginnen
aan de analyse hiervan. Groot-Brittannië loopt
voorop: zij hebben het 'final report' al af.

Nederland
In Nederland is de respons op de vragenlijst met
circa 50% goed te noemen; de projectgroep had
gerekend op zo'n 30%. Uit de ingevulde
vragenlijsten blijkt dat de respondenten moeite
hebben met het verstrekken van financiële
gegevens. Verder blijven de zzp-ers achter met een
respons van iets minder dan 30%. Deze groep is
daarom nog een keer benaderd om de vragenlijst in
te vullen. Ook hier kruipt de respons nu langzaam
naar 50%. Naast de respons op de vragenlijst
maken we in Nederland gebruik van een aantal
andere data-bronnen zoals het aantal vacatures in
de archeologie, het RIGO-rapport en gegevens over
in- en uitstroom van studenten archeologie.
Eerste resultaten
De eerste Europese resultaten laten, zoals
verwacht, een enorme afname van het aantal in de
archeologie werkzame personen zien. Vooral in
landen
met
marktwerking
binnen
de
archeologische sector. In Groot-Brittannië waren er
vijf jaar geleden nog meer dan 7000 archeologen
en zijn er in 2012 minder dan 5000 archeologen
over. In Ierland is er zelfs een terugval van 1700
naar zo'n 350 archeologen. Wat opvalt is dat in de
meeste landen 2012 als een absoluut dieptepunt
wordt gezien en dat in 2013 de werkgelegenheid
zich weer iets lijkt te herstellen.
Het Nederlandse projectteam presenteert op de
Reuvensdagen de eerste resultaten en hoopt dan
ook voor Nederland te kunnen zeggen dat we over
het dieptepunt heen zijn.
Voor meer informatie over
www.discovering-archaeologists.eu

dit

project:

2.Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Wendy Deitch - van der Meulen
Ik ben ooit afgestudeerd als archeoloog van Zuiden Zuidwest Azië, maar werk toch al 15 jaar in de
Nederlandse
archeologie,
bij verschillende
bedrijven in diverse functies. Ik heb de
ontwikkelingen in onze branche meestal van een
afstandje gevolgd, maar de recente ontwikkelingen
bevallen mij allerminst. Daarom heb ik mij
verkiesbaar gesteld voor het bestuur, omdat ik vind
dat er behoefte is aan een sterke vereniging die de
belangen van archeologen kan behartigen. De
ontslagrondes bij en de faillissementen van
archeologische bedrijven zijn zorgelijk voor de hele
branche. We moeten zorgen dat onze bedrijfstak
niet in de verdrukking komt door de economische
crisis en belangen van een andere orde (financieel,
agrarisch, politiek, etc.). De geluiden om mij heen
bevestigen dat er groeiende onvrede is over de
slopende concurrentiestrijd, die zowel ten koste
gaat van de werknemers in de branche als de
kwaliteit van het archeologisch onderzoek.
Werknemers leveren al jaren in op salaris en
worden door krimpende of falende bedrijven
alsnog ontslagen. Er zijn nauwelijks vacatures, maar
er is nog wel werk in de markt, dus de branche is
aan het ver-zzp’en. Ieder voor zich, geen voor allen!
Door de felle concurrentie wordt er niet meer
geleverd dan het absolute minimum. Waar blijft de
ruimte voor passie en gedrevenheid?
Ik denk dat de NVVA als enige beroepsvereniging
voor archeologen keihard aan de bel moet gaan
trekken. We moeten onszelf serieus nemen en niet
aan de kant laten schuiven door agrariërs, bouwers
en overheden.
Ik heb geen pasklaar antwoord op deze
problematiek en heb ook geen actieplan
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klaarliggen, maar ik ben van plan ervoor te gaan.
Liever strijdend ten onder dan apathisch naar de
slachtbank. Alle suggesties zijn welkom!

mag volgen, wanneer er andere relevante feiten
bekend zijn. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad
van State (nr. 201112663/1/R2).

Marjolein Woltering
Ik heb ooit Oudheidkunde gestudeerd aan de VU
en ben daarna in de archeologie terechtgekomen,
waar ik inmiddels alweer 12 jaar werkzaam ben. De
afgelopen jaren heb ik mij steeds meer toegelegd
op
publieksarcheologie.
Mijn
persoonlijke
doelstelling is de archeologie zichtbaarder te
maken en mijn enthousiasme voor archeologie te
delen met anderen. Begin dit jaar heb ik Erfgoed
ECO opgericht, een bureau voor educatie,
communicatie en organisatie van archeologie en
erfgoed. Mijn bijdrage aan de NVvA zal vooral
liggen in het verlengde van mijn bureau: het
zichtbaarder maken van de NVvA binnen de
beroepsgroep en daardoor meer draagvlak creëren
voor het lidmaatschap ervan. Daarnaast
vertegenwoordig ik een specifieke doelgroep van
de vereniging, namelijk die van de niet-archeologen
die een betaalde hoofdwerkzaamheid in de
archeologie hebben (gehad).

In 2011 stelde de raad van de gemeente Heumen
het bestemmingsplan "Heumen, Kasteellaan 2"
vast. Dit plan moest de bouw van een vrijstaande
woning op het perceel mogelijk maken. Volgens de
buurman heeft de raad niet dan wel onvoldoende
rekening gehouden met de archeologische waarde
van het perceel.

3.Jurisprudentie mbt artikel 41a van de
Monumentenwet 1988
Raad van State
Afwijken van de in artikel 41a van de Monumentenwet 1988 opgenomen oppervlaktemaat van
100 m2 door de gemeenteraad is niet zonder meer
toegestaan.
Ook al is in een bestemmingsplan een vrijstelling
voor archeologisch onderzoek opgenomen, dan
toch kan dit onderzoek nodig zijn wanneer uit
andere gegevens blijkt dat ter plaatse
archeologische resten aanwezig zijn. Daarnaast
blijkt dat men niet klakkeloos het bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat
ter voorbereiding van het bestemmingsplan een
archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd,
bestaande uit een bureauonderzoek en een
inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen. Aan de hand van het veldonderzoek is
geconcludeerd dat in het plangebied resten uit de
Vroege en/of Late Middeleeuwen aanwezig zijn;
aanbevolen is een archeologische opgraving ter
grootte van de bouwput(ten) te laten verrichten.
Ter bescherming van de archeologie heeft de raad
aan het plan de bestemming "Waarde-Archeologie"
toegekend. Maar de verplichting archeologisch
onderzoek te doen ontstaat volgens de planregels
echter pas bij bouwwerken met een oppervlakte
van meer dan 200 m2, zodat deze niet geldt voor
de bouw van de woning.
Hoge archeologische verwachting
In een gebied met hoge archeologische
verwachtingswaarde als het onderhavige moet
worden bezien in welke mate archeologisch
onderzoek noodzakelijk is in het kader van de
vaststelling van het plan, temeer nu de raad met
het hanteren van een oppervlaktemaat van 200 m2
is afgeweken van de in artikel 41a van de
Monumentenwet
1988
opgenomen
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oppervlaktemaat van 100 m2. Gelet hierop, en
gelet op de aanbeveling in het rapport van het
uitgevoerde archeologisch onderzoek, had de raad
inzichtelijk moeten maken dat het in het kader van
de vaststelling van het plan niet noodzakelijk is een
aanvullend archeologisch onderzoek te verrichten.
De raad heeft dit echter nagelaten.
Gelet hierop acht de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State onvoldoende gemotiveerd
dat
met
de
hoge
archeologische
verwachtingswaarde in het plan voldoende
rekening is gehouden. Het betoog slaagt. Het
bestemmingsplan berust niet op een deugdelijke
motivering en moet worden vernietigd.

4.Kort verslag Algemene Ledenvergadering
De ALV werd door zeven leden bezocht. Namens
het bestuur lichtte Nathalie Vossen als voorzitter
het bestuursverslag 2012 toe. Naast de reguliere
vijf bestuursvergaderingen zijn er in 2012 drie
netwerkborrels georganiseerd. Verder had en heeft
de NVvA zitting in de Stichting Reuvens en is de
vereniging vertegenwoordigd in het CCvD. Nathalie
Vossen is de vicevoorzitter van het CCvD en heeft
ook tijdelijk het voorzitterschap bekleed.
Suzanne van der A (penningmeester) heeft de
financiële stukken over 2011 en 2012 op orde
gebracht, mede dankzij de actieve bijdrage van de
kascommissie. De stukken zijn door de vergadering
goedgekeurd.
Punt van zorg voor 2013 is dat inmiddels 26 leden
het lidmaatschap hebben opgezegd. Een groot
aantal leden heeft de contributie 2012-2013 nog
niet voldaan. Tevens is het bestuur van mening dat
de Ethische Code aan herziening toe is. Tijdens de

ALV ontstond hierover een levendige discussie met
de aanwezige leden over hoe deze herziening vorm
te geven en op welke punten. In het algemeen
wordt de Code als “te lang” ervaren, met overlap
tussen de diverse artikelen.
Het bestuur verwerkt de tijdens de ALV geleverde
input en komt met een aangepaste versie, die
wederom aan de leden zal worden voorgelegd.
Zonder hierbij op alle besproken zaken in te willen
gaan, werd door de ALV geconstateerd dat leden
die zich uitschrijven formeel gezien niet meer
voldoen aan de in de KNA gestelde eisen aan
actoren, te weten het ondertekenen van een
ethische code.
De discussie werd tijdens de aansluitende borrel
voortgezet.

5.Archeologieplatform Stichting Reuvens
Op 14 november a.s., daags voor de Reuvensdagen,
zullen enkele bestuursleden van de NVvA
deelnemen aan een bijeenkomst van de Stichting
Reuvens om te komen tot een nieuw archeologisch
platform.
In 2012 is de Stichting Reuvens opgericht met als
eerste doel de organisatie van de Reuvensdagen
veilig te stellen. Nu de Reuvensdagen inmiddels
alweer voor het tweede jaar worden georganiseerd
door de Stichting wordt het tijd om verder te
kijken. De tweede doelstelling van de Stichting is
namelijk een platform te bieden voor alle personen
en instellingen die actief zijn op het gebied van
onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie
en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.
De bijeenkomst op 14 november is bedoeld om
met vertegenwoordigers van de diverse

organisaties en instanties in het archeologisch
werkveld het bestaansrecht van een nieuw
archeologisch platform te onderzoeken.

Discussieer mee over de toekomst van het archeologisch
werkveld, ontwikkelingen in archeologisch onderzoek en
wetgeving, en deel je kennis, nieuwtjes of vragen.
Laat weten wat jíj ervan vindt!

6.KNA versie 3.3

© NVvA, Amersfoort

Het ontwerp van de herziene versie KNA 3.3 is
inmiddels vastgesteld en ligt van 3 oktober 2013
t/m 15 november 2013 ter inzage.
In deze versie zijn de verschillende wijzigingen
opgenomen die zijn doorgevoerd sinds de laatste
versie 3.2. Verder zijn er enkele nieuwe
ontwerpteksten opgesteld en is de toelichting
herschreven.
De ontwerpversie KNA 3.3 is beschikbaar op de
website van de SIKB (www.sikb.nl) onder
Richtlijnen en protocollen/KNA landbodems
ontwerp 3.3.

7.Oproep Kascommissie
Ook voor dit jaar zijn we weer op zoek naar twee
leden die in de kascommissie zitting willen nemen
ter controle van het boekjaar 2013. Dit kost je
eenmalig een halve dag, maar dan heb je wel een
mooie bijdrage geleverd aan onze vereniging.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door een
mailtje te sturen naar: voorzitter@nvva.info

Vind ons ook op:
Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups?gid=3683805&trk=gro
up-name
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